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1. Objetivo 

A presente instrução define os critérios para a inspeção a nível estético. 

 

2. Campo de aplicação 

Aplica-se essencialmente às muletas produção Tupai, podendo ainda servir de guia para outras peças, como espelhos. 

A definição dos critérios está intrinsecamente relacionada com a utilização do produto. 

 

3. Condições ambientais 

A inspeção deve ser feita com luz branca, temperatura da luz 6500 K - kelvin e intensidade 750 a 1000 lm – Lumens. 

As luzes devem estar a 1200mm da peça a analisar. 

 

4. Classificação visual das zonas da peça 

Zona A – zona visível e mais exposta ao usuário na posição de uso 

Zona B – zona visível e menos exposta ao usuário na posição de uso 

Zona C – zona da peça não visível ou pouco acessível na posição de uso 

Zona D – zona da peça sem acesso visual após montagem 
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5. Processo de verificação visual 

Verificação por olho nu (sem lupa e sem ajudas visuais). 

Peça à distância de 400-500mm (braço esticado) e durante MAX 10s (aplicável a todo o contorno da peça, tendo mais atenção 
às zonas A). Fazer variar a visualização conforme esquema abaixo. 

Devem ser usadas luvas brancas e com fundo claro de forma a criar contraste de luz. 

 

 

6. Tipo de defeitos 

 

Defeito esquema Defeito esquema 

a) Sulco – imperfeição da 
superfície, longitudinal com 
fundo arredondado ou plano. 

 

b) Fenda – recessão com abertura 
irregular de pequena 
profundidade. 

 

c) Risco – imperfeição da 
superfície, sem forma regular 
nem direção. 

 

d) Mossa – oco sem parte elevada, 
causada por deformação plástica 
resultante de um golpe ou 
pancada.  

e) Fissura – recessão linear com 
fundo afiado, resultante de 
uma perturbação da 
integridade da superfície.  

f) Bolha – convexidade causada por 
uma inclusão de gás ou líquido na 
subsuperfície. 

 

g) Poro / porosidade – pequena 
cavidade com paredes 
íngremes e normalmente 
arestas afiadas, sem que as 
arestas fiquem acima da 
superfície da peça. 

 

h) Inclusão – partícula de material 
externo embebido na peça. 

 

i) Bolha explodida – imperfeição 
da superfície na forma de 
simples recessão resultado da 
perda de partículas adjacentes 
ou efeito de gás. 

 

j) Rebarba – bordas afiadas 
levantadas, frequentemente 
com recessão no lado oposto. 

 

k) Cratera – oco circular com 
bordas elevadas acima da 
superfície da peça.  

 

l) Descoloração – área da 
superfície da peça descolorada, 
com outro tom de cor ou brilho. 
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m) Rechupe – recessão causada 
pela contração após injeção, 
soldadura, etc. 

 

n) Contaminação / lixo – partículas 
que ficam fixas pelo acabamento 
criando aspereza 

 

o) Casca de laranja – aspeto visual 
com irregularidades resultante 
de falta de tinta 

 

p) Descamação – descolamento do 
acabamento do substrato, fraca 
adesão. 

 

q) Rugosidade – superfície após 
acabamento apresentando 
textura áspera no acabamento 
ou lixo embebido no 
acabamento. 

 r) Impressão digital – sombras na 
forma dos dedos, resultante do 
manuseamento de peças sem 
luvas ou luvas sujas. 

 

 

7. Critérios de aceitação por zonas 

 

7.1. Zonas A, B e C 
 

Defeito Zona A Zona B Zona C 

Sulco Não aceite Não Aceite Aceite até 2, max 1mm 

Fenda Não aceite Não Aceite Aceite, superficial 

Risco Aceite 1<1mm Aceite 1<5mm Aceite  

Mossa Aceite 1<0.2mm Aceite 2 <0.5mm Aceite 

Fissura Não aceite Não Aceite Aceite 

Bolha Não aceite Não Aceite Não Aceite 

Poro/porosidade Aceite 1<0.2mm por superfície Aceite 2<0.5mm por superfície Aceite 

Inclusão Não aceite Não Aceite Aceite 

Bolha explodida Não aceite Não Aceite Aceite 

Rebarba Não aceite Não Aceite Não Aceite 

Cratera Não Aceite Não Aceite Não Aceite 

Descoloração Não aceite Não Aceite Aceite 

Rechupe Não aceite Não Aceite Aceite 

Contaminação/lixo Aceite 1<0.2mm Aceite 2<0.5mm Aceite 

Casca de laranja Não aceite Não Aceite Aceite 

Descamação Não aceite Não aceite Não Aceite 

Rugosidade Não aceite Não aceite Aceite 

Impressão digital Não aceite Não Aceite Aceite 

 

7.2. Zona D 

O Máximo admissível – aceites defeitos ainda mais significativos que na Zona C logo que não afectem funcionalidade. 
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7.3. Considerações importantes 

 

Apenas um olhar breve deve ser dado a qualquer área da peça em análise. A não observância desta regra é uma violação 
comum, especialmente com aqueles que não estão familiarizados com a intenção desta instrução. 

• A função do componente no produto final deve ser sempre considerada durante a revisão de defeitos. 

• O bom senso prático e a consideração da perceção do cliente devem ser usados na avaliação de todos os defeitos. 

• Os defeitos podem ser maiores do que o especificado se houver pouco ou nenhum contraste com o acabamento circundante 
que faz a mancha menos percetível. 

• Os defeitos podem estar mais próximos do que o especificado se estiverem em uma área quebrada por orifícios ou outra 
superfície recursos. Geralmente, a probabilidade de que pelo menos um defeito seja detetado aumenta rapidamente com o 
número de defeitos presentes. 

• As marcas aceitáveis não poderão prender um pano de limpeza ou luva de inspeção branca. 

• Qualquer área de cobertura fina não deve ser pior do que uma sombra, deve ter aparência uniforme e não deve ser percetível 
no comprimento do braço. 

 

 

8. Fotos critérios máximo admissível - exemplos 

 

Zona A – acab.153  

 

 

 

Zona A – Acab. 141 

 

 

 

 

 

 

Defeito aceitável 

<0.2mm 

poro 

Defeito aceitável 

<0.2mm 

mancha 
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Zona A – Acab. 96 

 

 

Zona A – Acab. 77 

 

 

Zona A – Acab. 03 

 

 

Zona C – acab.141 

 

 

 

Defeitos aceitáveis 

<0.5mm 

manchas 

Defeito aceitável 

<0.2mm 

poro 

Defeito aceitável 

<0.2mm 

mancha 

Defeito aceitável 

<0.2mm 

pico 
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Zona C – acab.142  

 

 

Zona C – acab.96 
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Defeito aceitável 

<0.5mm 

mossa 

Defeito aceitável 

<0.5mme 

mancha 


